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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui, i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

José María Camps substitueix Alejandro Sanz.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Catalina Palau substitueix José Torres.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 7871 i 7953/12.

1) Proposició no de llei RGE núm. 7871/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a manteniment
de la qualitat dels serveis socials i de les ràtios dels equips
multiprofessionals.

En primer lloc, per defensar la Proposició no de llei RGE
7871/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
manteniment de la qualitat dels serveis socials i de les ràtios
dels equips multiprofessionals, té la paraula l’Hble. Diputada
Sra. Conxa Obrador, per un temps de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta proposició no de
llei es va plantejar perquè vàrem tenir coneixement que hi havia
un document que es diu “Projecte de decret pel qual es modifica
el Decret 86/2010, de 25 de juny, pel qual s’estableixen els
principis generals i les directrius de coordinació per a
l’autorització i acreditació dels serveis socials d’atenció a
persones grans i persones amb discapacitat, i també es regulen
els requisits d’autorització i acreditació dels serveis residencials
de caràcter suprainsular per a aquests sectors de població”. 

Aquest és un document redactat per la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social, i és una versió amb data de 14 de
juny de 2012. Per tant en el moment en què va arribar, vàrem
tenir coneixement que s’havia redactat aquest projecte que
modificava el decret de ràtios, fonamentalment, vàrem presentar
aquesta proposició no de llei. Una vegada vist què és el que
modifica o quines intencions de modificar té aquest projecte,
ens hem assabentat que parla de modificacions de l’article 17,
quan estableix personal d’atenció directa, personal d’atenció
indirecta, i estableix quin és el perfil d’aquest personal. També
fa referència..., el punt 3 d’aquest article fa un afegit que diu
que el conveni colAlectiu que resulti d’aplicació serà aquest, el
conveni colAlectiu, i si no hi ha acord s’aplicarà l’Estatut dels
Treballadors. També fa referència i modifica tot el tema de les
titulacions del personal que presta serveis en aquest àmbit. 

I també l’article 25 és el que ens ha posat en marxa per
presentar aquesta proposició no de llei. Aquest article, el 25,
parla de ràtios mínimes de residències, i queda modificat de la
següent manera: per al centre de persones majors el personal
que en té cura passa de tenir una ràtio de 30 treballadors a 28
treballadors; per als serveis generals i hostaleria, la ràtio
proposada és de 14, quan estava en vigor una ràtio de 21
persones, estam parlant d’una baixa o de 7 treballadors menys
en aquest servei; quant als serveis tècnics passen de 15
treballadors a 10 treballadors. En total els centres de persones
majors tenen una minva de 14 persones en total, perquè passa de
66 persones, la ràtio, a 52.

Pel que fa a centres de persones amb discapacitat física, el
personal que en té cura passaria de 45 a 44, el personal de
serveis generals i d’hostaleria passaria de 12 a 7, el personal de
serveis tècnics passaria de 20 a 13; en total els centres de
persones amb discapacitat física tendrien una minva de 13
persones per ràtio aprovada. Estam parlant de ràtios mínimes a
residències. I finalment, pel que fa als centres per a persones
amb discapacitat psíquica, el personal que en té cura passaria de
53 a 44, serveis generals i hostaleria passaria de 12 a 9,5, el
personal de serveis tècnics passa de 12 a 9,5, i la reducció total
d’aquest personal és de 14 treballadors manco per a centres de
discapacitat psíquica.

Davant aquesta possibilitat que finalment s’aprovassin
aquestes ràtios, la nostra iniciativa venia a dir que entenem que
s’ha de mantenir la ràtio que estava aprovada, perquè, primer,
són unes modificacions que estan fetes sense arribar a cap tipus
d’acord previ amb els representants dels treballadors, que n’han
tengut coneixement igual que nosaltres i no hi estan d’acord
perquè entenen que no s’adeqüen a les necessitats específiques
dels usuaris i per tant van en detriment de la seva atenció; també
perquè l’augment de la jornada laboral i la baixada de ràtios
provocarà la pèrdua de molts de llocs de feina i un
empitjorament de les condicions laborals dels treballadors, que
ja estan demanant una nova avaluació dels riscos laborals pel
que suposarà haver de repartir el mateix treball, la mateixa
càrrega laboral entre menys treballadors. 

En l’actualitat sabem que no s’estan cobrint les baixes per
malaltia; per tant aquesta és una doble càrrega i a més significa
que ja no s’estan complint les ràtios establertes, perquè si no es
cobreixen les baixes per malaltia sempre hi ha que no es
mantenen les ràtios que estan aprovades.

També el que produiria aquesta baixada de nombre de
persones que atenen a les residències és una manca de
coordinació en benefici de l’atenció integral dels usuaris.
Pensam que el personal ha de tenir temps per treballar en equip
amb la finalitat de compartir informació i cercar entre tots les
millors estratègies d’actuació per tal de millorar la vida i
l’atenció als usuaris. Per tant si baixam el nombre de persones
que treballen i augmentam les hores el que farem és que hauran
de treure hores de coordinació que no es podran dur a terme.

L’administració també quan planteja que les residències
puguin oferir, tenir menys treballadors, està fent un baix
reconeixement de la tasca d’aquests professionals. Nosaltres
consideram que són imprescindibles, que han de tenir
motivació, que han de ser reconeguts per poder dur endavant la
feina amb professionalitat.
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En definitiva, pensam que d’aquesta baixada de ràtios els
únics que en treuen benefici seran les empreses privades que
donen atenció a les persones que estan en residències, perquè
veuran que els seus costos laborals davallen en la mateixa
proporció que pugen els seus beneficis. Nosaltres, davant la
possibilitat que es puguin aprovar aquestes ràtios que acab de
comentar, hem presentat aquesta proposició no de llei, que
demana, primer: el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a oferir un servei de qualitat en les
prestacions i els serveis que ofereixen els Serveis Socials a les
persones usuàries del sistema; i en segon lloc: el Parlament de
les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a mantenir
les ràtios establertes reglamentàriament pels equips
multiprofessionals que actuen dins l’àmbit dels Serveis Socials
amb l’objectiu de garantir un tracte digne a les persones
destinatàries.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. Passam al torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari MÉS té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Fina Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bona tarda a tots i a totes. Nosaltres,
Sra. Obrador, donarem suport a aquesta proposició no de llei
perquè estam d’acord amb els dos punts que concreta la
proposició no de llei, i també estam d’acord amb tota
l’exposició dels continguts. 

Vostè a l’exposició de continguts parla, efectivament, de les
polítiques socials. Jo m’estendria i diria que qualsevol política
pública té com a objecte reduir aquestes desigualtats i lluitar
contra la desigualtat social, o compensar desigualtats socials, i
a més no només compensar la desigualtat social, sinó afavorir
situacions d’oportunitat diferents. No és el mateix néixer a Son
Gotleu, per dir un barri popular, que néixer a Son Vida. El nin
que neix avui a Son Gotleu i un altre que neix a Son Vida ja
neixen amb condicions socials i econòmiques diferents, i durant
tota la seva vida tendran oportunitats diferents. Per això és
imprescindible que l’administració pública pugui compensar
aquestes desigualtats i aquestes oportunitats. 

Això es va entendre molt bé després de la Segona Guerra
Mundial, i aquesta política de compensar des de l’administració
pública les desigualtats socials ha fet que Europea sigui un dels
territoris de tot el món on hi ha més estabilitat econòmica, on hi
ha menys desigualtat social i on hi ha hagut menys guerres i
menys confrontacions polítiques. Avui tenim una situació en
què en nom de l’economia i en nom del dèficit tot això està
qüestionat, tot això pareix que no és vàlid, que aquesta història
de més de setanta anys no ha tengut gaire valor.

Aquesta lluita per les desigualtats socials són drets socials,
són drets polítics, són drets laborals, i entre els drets polítics els
més importants o els que es varen desenvolupar més varen ser
l’educatiu i el sanitari, i a l’Estat espanyol ja a partir dels anys
vuitanta es varen començar a desenvolupar els drets socials, i es
varen desenvolupar de forma molt lenta, perquè efectivament
s’havien d’estructurar més els drets educatius i els sanitaris, que
tothom entenia que eren més necessaris o que eren més
prioritaris, i en canvi els serveis socials quasi quasi és a finals
dels anys noranta quan les comunitats autònomes comencen a
desenvolupar-los. 

Això ha fet que no els tinguem en les mateixes condicions
de desenvolupament que els educatius i els serveis socials, i
quan ja teníem una estructura muntada mínima de serveis
socials vàrem començar a donar-los qualitat, i una de les
qualitats, efectivament, passava per aquesta necessitat d’establir
ràtios, d’establir quins professionals es necessiten per a cada
servei social, igual que ha passat en educació, igual que ha
passat en sanitat. La Llei de dependència, que és la primera
vegada en la història democràtica de l’Estat espanyol que es
reconeix un dret social, es desenvolupa, i una de les coses que
fa l’any 2008, quan ja estava en vigor la llei, és una resolució
que estableix uns mínims, uns mínims de ràtios, i a partir
d’aquests mínims, que cada comunitat autònoma havia de
complir obligatòriament, hi havia la possibilitat de creixement.

Dic això perquè vostè si veu l’acta del Consell Social de
Serveis Socials on s’estableix..., on la directora en aquell
moment, la Sra. Ferrando, explica a les persones que hi ha en
aquest consell els motius pels quals hi ha la reducció d’aquestes
ràtios, es refereix -és curiós- al fet que el decret 2010 estava
molt per damunt del Decret 123/2001, és a dir, nou anys enrere.
És normal que en nou anys..., l’any 2001 pràcticament la Llei de
dependència només estava al cap de quatre o cinc, i l’any 2010
ja era una realitat. Per tant s’hauria d’acomodar a aquesta
demanda massiva de ciutadans que demanaven una aplicació de
la Llei de dependència. I diu que està per damunt de les ràtios
de l’any 2008, i jo en això li he de dir que no hi estic d’acord,
que no és cert, perquè un dels arguments per modificar aquest
decret és que diu que està per damunt de l’any 2008. No hi està,
molt per damunt; és cert que està una mica per damunt perquè,
insistesc, la resolució de l’Estat és una resolució de mínims.

I com vostè ha dit no és el mateix una persona amb
alzheimer que tengui una mobilitat, que una persona amb
alzheimer que ja estigui enllitada; és que no necessita la mateixa
ràtio de personal; una persona amb alzheimer té unes necessitats
de vigilància que no té una personal amb alzheimer enllitada.
Per això els centres de persones majors, el decret que es va
elaborar amb el segon pacte de progrés -el primer també es va
elaborar amb el pacte de progrés, aquest de l’any 2001; després
de diverses legislatures del Partit Popular mai no havien
elaborat un decret de mínims; el segon decret també està
elaborat pel pacte de progrés l’any 2010- establia que eren coses
diferents. Una persona pot tenir, efectivament, el mateix grau de
dependència, un alzheimer té el mateix grau de dependència
perquè és incapaç de vestir-se tot sol, perquè és incapaç de
dutxar-se, perquè és incapaç de menjar, perquè és incapaç de fer
moltes coses tota sola, però pot estar en situacions diferents. Per
tant es necessitava a les residències de persones majors més
presència del que establia el decret.
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Veurà vostè que en el decret que es modifica o que s’intenta
modificar, perquè encara no està publicat, els menys afectats
són les persones amb discapacitat, perquè amb les persones amb
discapacitat hi ha uns nivells semblants a cada centre
residencial, a cada centre ocupacional, perquè hi ha una selecció
prèvia, i per tant no era necessari. Dic això perquè es va pactar,
el decret de l’any 2010 es va pactar amb els sindicats, es va
pactar amb les persones afectades, amb els representants de
persones afectades, i quan dic representants de persones
afectades vàrem incloure la privada, sobretot la privada
concertada que rebia doblers públics, es va pactar amb el
colAlectiu representant del sector de discapacitats, i era per tant
un tema pactat. 

Aquí l’únic objectiu que hi ha és reducció, reducció de
personal, reducció de personal a les residències concertades
privades que reben fons públics, perquè és curiós que a la
vegada que s’està produint això a l’Estat espanyol es redueix la
Llei de dependència, els doblers per a la Llei de dependència,
s’augmenta el cost que ha de pagar la persona major resident, i
en canvi es redueix la qualitat d’assistència. Ara en aquests
moments la persona major pagarà més que l’any 2010 per la
mateixa plaça residencial i en canvi tendrà manco cuidadors;
perquè si em diguessin que pagarem menys però tendrem més
cuidadors..., no, no, pagarem més i tendrem menys cuidadors,
menys professionals per a la nostra atenció. Això és l’únic
objectiu, i mentrestant, perdoni, mentrestant es mantenen els
euros dia que es paguen a les residències concertades. No està
gens pensat per al ciutadà, està pensat perquè les residències
concertades cobraran el mateix i contractaran menys gent, quan
ens pareix un absurd i a canvi els ciutadans tendran menys
professionals que els atenguin.

De fet això ja es va demostrar, i tenen tan clar que ho
publicaran que es va aprovar una llei de pressupostos on ja hi
havia, a la Llei de pressupostos, a la memòria de la Fundació
d’atenció a la dependència l’acomiadament d’11 auxiliars de
clínica, 11 auxiliars de clínica, i en canvi hi havia un augment
d’ingressos de les persones que eren ateses en aquestes dues
residències de la fundació. Vull dir que són dades objectives que
es poden comprovar en els pressupostos.

I a part que també ens sembla que és un absurd el que està
passant amb això, ens pareix un absurd des del punt de vista
econòmic, perquè si en qualque cosa s’ha d’invertir en aquest
país és en capital humà, és en coneixement, i tota aquesta gent
té cursos, ha fet formació professional, ha fet estudis
universitaris, o com a mínim formació professional de segon
grau, ha fet cursos universitaris. Doncs aquesta gent s’està
acomiadant. S’han invertit doblers, aquesta gent no trobarà llocs
de feina perquè tenim unes ràtios que ens diuen que no
necessitem tants de professionals per atendre la població, no
creixem en residències, no creixem en centres de dia, hem gastat
molt en aquesta generació de joves, perquè efectivament el
major patrimoni que pot tenir un país és coneixement de les
persones, és la formació de les persones, i per tant en lloc
d’invertir en això, que crea qualitat d’atenció i crea qualitat de
treballadors i de formació, estam desinvertint en això.

Confiam que no s’arribi a aprovar. Això ja està anunciat
però no està publicat. Confiem que s’hagin replantejat les coses
i que les persones que en aquests moments són a les residències
tenguin la mateixa qualitat que tenien l’any 2010.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. I pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. José María Camps, per
un temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Gràcies, presidenta. Quan parlam de l’atenció a les persones
en situació de dependència ens trobam davant un autèntic servei
públic, ja que ha de ser garantit per l’administració pública, tot
i que, tal com passa amb l’educació o amb la sanitat, la seva
realització no comporta un règim de monopoli a favor
d’aquesta. De fet la prestació i la gestió dels serveis públics per
part de l’administració pública pot realitzar-se tant de manera
directa com indirecta, essent la concertació una de les possibles
modalitats de gestió indirecta.

Hem entrat ja en el cinquè any de vigència de la Llei
39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia
personal i atenció de les persones en situació de dependència,
colAloquialment anomenada Llei de dependència. A partir d’una
evolució de funcionament del sistema durant els seus primers
anys de vida s’ha posat de manifest tot un seguit de problemes
que qüestionaven la viabilitat del model, una despesa de 2.700
milions d’euros superior al previst, 400.000 dependents més del
prevists, un deute en la Seguretat Social derivat de
l’impagament de les quotes dels cuidadors no professionals de
més de 1.000 milions d’euros, una llista d’espera de 300.000
persones dependents, persones que eren a l’espera de la seva
prestació, creació de llocs de treball inferior a la calculada,
exactament uns 152.000 llocs de treball menys.

No obstant això, des de la posada en marxa d’aquesta llei i...
el finançament ha estat sempre el punt més problemàtic, és el
que deia la Sra. Santiago, no?, però hem de trobar un equilibri,
les xifres no han acompanyat les polítiques de dependència que
han estat posades en marxa per les autonomies gairebé... rebre
els fons de l’Estat per fer-ho. Tot i que en el moment de la seva
aprovació el Sr. Zapatero va definir la Llei de dependència com
el seu gran projecte social i els pressupostos del 2010 varen
retallar en 400 milions les partides de dependència i en els
pressupostos per al 2011 va fer una altra rebaixada del 10%, any
en què es varen incorporar al sistema 150.000 dependents més.

Amb aquest panorama el Ministeri de Sanitat, Serveis
Socials i Igualtat de les comunitats autònomes..., i les
comunitats autònomes perdona, es va posar mans a l’obra per
iniciar la reforma dels sistemes d’aquests pilars, sostenibilitat
financera, protecció de dependents que més ho necessiten,
simplificació de procediments, adequació de les prestacions a
les necessitats reals i potenciació dels serveis professionals.
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El Govern en cap cas pretén amb les seves actuacions
derogar la Llei de dependència, el contrari, el que cerca és
preservar-la en un context de pocs recursos com l’actual. Hi ha
pocs recursos i per tant cal prioritzar i la nostra prioritat és que
els serveis socials i la dependència se centrin en aquells que més
ho necessiten. Des del Partit Popular apostam per la Llei de
dependència perquè creim en aquesta llei, era i és necessària.

Entrant a l’objecte concret de la PNL, l’article 34.2 de la
Llei de dependència estableix que sense perjudici de les
competències de cadascuna de les comunitats autònomes i de
l’Administració General de l’Estat s’establiran en l’àmbit del
Consell territorial la fixació de criteris comuns d’acreditació de
centres. I així, va passar que després d’un llarg i difícil procés
de negociació finalment el Consell territorial va aconseguir
aprovar l’acord dels criteris comuns d’acreditació per garantir
la qualitat dels centres i serveis del sistema per a l’autonomia i
atenció a la dependència, de 27 de novembre de 2008. 

Aquest acord estableix que aquests criteris han de ser
entesos com a mínims i les respectives administracions
públiques autonòmiques realitzar la legislació, reglamentació i
execució que procedeixi dins el seu àmbit competencial. El
plantejament legal d’aquest acord es basa en el concepte
d’acreditació, només les residències acreditades poden accedir
a la concertació de places públiques o acollir persones
beneficiàries de la prestació econòmica vinculada al servei. Les
altres residències, encara que estiguin autoritzades per
l’Administració pública, que tenen competència per funcionar
com a tals, quedaran al marge del sistema per a l’autonomia i
atenció a la dependència.

La previsió era que les noves normes autonòmiques
d’acreditació haguessin començat a aplicar abans del 27 de
novembre del 2009 i una vegada totes les noves normes
d’acreditació autonòmica haguessin entrat en vigor. L’acord
també preveu, en un segon període transitori, segons el qual
aquestes normes d’acreditació han de preveure un calendari
d’adequació a aquestes per als actuals centres, serveis i entitats
i estableix un termini màxim de tres anys per a l’aplicació
progressiva i escalonada dels objectius en matèria de
qualificació de personal, així com en matèria de ràtios globals
i de ràtios específiques. Tanmateix, totes les exigències han de
ser obligatòries, en tot cas, els nous centres dels...mateix
comencen la seva activitat.

En data 3 de juliol de 2010 va publicar el Butlletí Oficial de
les Illes Balears el Decret 86/2010, de 25 de juny, pel qual
s’estableixen els principis generals i les directrius de
coordinació per a l’autorització i acreditació dels serveis socials,
d’atenció a les persones majors i persones amb discapacitat i es
regulen els requisits d’autorització, acreditació dels serveis
residencials de caràcter suprainsular per a aquests sectors de
població.

La secció quarta, la secció sisena i la secció setena del
capítol 2 regulen respectivament les ràtios mínimes de personal
les quals han de complir els centres de dia, els serveis
ocupacionals per a persones amb discapacitat, els serveis
d’habitatge autònom i les residències per a gent gran i per a
persones discapacitades per obtenir corresponent autorització i
acreditació administrativa. Per a l’elaboració del decret,
l’Administració de les Illes Balears es va basar en criteris
comuns que per garantir la qualitat dels serveis del sistema per
a l’autonomia i l’atenció a la dependència va establir l’esmentat
acord del Consell interterritorial del sistema per a l’autonomia
i atenció a la dependència. 

Aquest acord, com abans he esmentat, fixa entre altres els
requisits i estàndards en matèria de recursos humans per garantir
l’adequada prestació del servei, tant en nombre de professionals
com en la seva formació i l’actualització per al
desenvolupament del seu lloc de treball, requisits i estàndards
que s’han d’entendre com a mínims i que han de legislar,
reglamentar i executar les corresponents comunitat autònomes.

Aquest acord fixa sis ràtios mínims a personal, en funció,
d’una banda, del tipus de centre, si és residencial, si és d’estades
diürnes o d’estades nocturnes, i d’altra banda, en funció del
sector de població atesa, gent gran dependent, persones amb
discapacitat física o persones amb discapacitat intelAlectual.

El Decret autonòmic 86/2010, del 25 de juny, va establir
aquestes ràtios als articles 21 i 25 i aquestes ràtios es varen
calcular, en el cas dels centres residencials per a persones
majors dependents i per a persones amb discapacitat, molt per
sobre de les ràtios mínimes que establia la resolució estatal i de
la que establia en el seu moment el Decret 123/2001, de 9
d’octubre, de definició i regulació de les condicions mínimes
d’obertura i funcionament del centres i serveis per a persones
majors tant públics com privats, ubicats en el territori de les
Illes Balears que definien aquestes ràtios i que va ser derogat el
Decret 86/2010.

Les circumstàncies actuals varen recomanar modificar les
ràtios que estableix l’article 25 del Decret 86/2010, això sí,
respectant en tot cas els mínims qualitatius que exigia la
resolució estatal, de data 12 de desembre del 2008, i els que
establia el derogat decret 123/2001.

La modificació d’aquest decret també es fa necessària per
incorporar l’apartat que es refereix a les categories professionals
que conté el Reial Decret 1593/2011, pel qual s’estableix el títol
tècnic d’atenció a persones en situació de dependència, títol que
substitueix la regulació del títol de tècnic en atenció
sociosanitària, contingut al Reial Decret 496/2003. D’acord amb
l’article 6 d’aquest reial decret, s’inclouen en aquest títol i entre
altres la qualificació professional d’atenció sociosanitària a
persones al domicili i l’atenció sociosanitària a persones
dependents en institucions socials. Per tant i d’acord amb aquest
reial decret és necessari modificar els apartats sisè i setè de
l’article 17 amb la introducció d’aquesta nova titulació.
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En el text de la PNL s’afirma que es produiran
acomiadaments i que baixarà la qualitat, el que possiblement no
sap l’autora de la PNL és que, com en tantes altres coses, el 
Govern del pacte legislava i després era el gran incomplidor, ja
que tot el que en el decret es va aprovar en el 2010, les
residències concertades no han arribat a complir en cap moment
aquestes ràtios perquè això suposaria una revisió dels contractes
signats en aquella època.

D’altra banda, les residències que gestiona directament el
Govern ja han fet els ajustaments necessaris en matèria de
personal, perquè no hi haurà cap acomiadament per l’aprovació
del nou decret, ni una minva de la qualitat assistencial.

D’altra banda, com li he dit, l’acord del Consell
interterritorial del sistema...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Sí, presidenta.

... per a l’autonomia d’atenció a la dependència 2008
s’estableixen els criteris comuns que garanteixen la qualitat dels
serveis del sistema per a l’autonomia d’atenció a la
dependència, aquestes ràtios són la norma comuna per a totes
les comunitats autònomes.

Deixi que li recordi que quan es va prendre l’acord qui
asseia al Consell interterritorial no era un conseller del PP,
potser ara ja no els semblen bé els acords que vostès varen
prendre en representació del seu govern.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a oferir uns serveis de qualitat en les prestacions als
serveis que ofereix als serveis socials i a les persones usuàries
del sistema. Per això li votaré a favor el primer punt de la seva
proposició, ja que el compromís d’aquest govern es continuar
donant un servei de qualitat, malgrat que la situació que ens
hem trobat no ens ho posa fàcil.

No votaré a favor el segon punt perquè aquest govern, amb
la modificació del decret, continua garantint les ràtios acordades
a nivell nacional. 

Mirin, aquest govern treballa cada dia per a les persones, per
mantenir els serveis amb qualitat, però uns serveis eficients.
Vostè ve aquí cada dia i ens acusa de voler desmantellar el
sistema de benestar, però la realitat és molt diferent i una bona
mostra és que aquest govern ha fet un enorme esforç
augmentant els pressupostos de l’àrea social. Sí, ha pujat els
pressupostos, aquest govern ha pressupostat per a aquest any
25,5 milions més per a l’àrea social que els últims pressuposts
del pacte, així per a mi és apostar per a polítiques socials i això
és apostar per a les persones.

Demanaria votació dels punts per separat. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions el grup proposant? Té la paraula la Sra. Obrador,
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sra.
Santiago pel suport, compartim també amb vostè la seva
exposició, molt acurada com sempre. 

També he de dir al portaveu del Partit Popular que agraesc
el suport que dóna al primer punt, però també he de manifestar
que el primer punt fa referència a la qualitat de les prestacions
i serveis i aquesta qualitat de prestacions i serveis té una relació
directa amb el nombre de persones que donen aquesta atenció,
per tant, té una relació directa amb el manteniment de les ràtios
que es varen aprovar en consideració justament a aquesta
qualitat que vostè també comparteix.

Quan el Partit Popular parla de dependència i parla de la
insostenibilitat de la llei i que s’ha d’adequar al temps que vivim
d’austeritat i d’eficiència i que la dependència és insostenible,
jo li vull dir que la dependència suposa el 0,7% del PIB, del
producte interior brut, d’aquest estat, d’Espanya i que és una
insignificança en relació amb el servei que dóna i la població
que atén. Per tant, no em digui que és insostenible, perquè ja li
dic, representa, el cost total, 0,7 del producte interior brut, i a
més - a més- crea 300.000 llocs de feina; això suposa retorn,
retorn a les arques de l’Estat via imposts. Per tant, crea ocupació
i crea retorns per part d’aquests treballadors que estan ocupats
en temes de dependència.

Quan diu prioritzar ara els recursos, que s’han de prioritzar,
nosaltres deim: sí, sí, s’han de prioritzar, i aquesta ha de ser una
prioritat de l’Estat, l’estat del benestar, la dependència és la
quarta pota de l’estat del benestar, per tant, s’ha de prioritzar per
davant qualsevol altra despesa significativa i en aquest cas ja he
dit que no era significativa.

Vostès diuen que aposten per la Llei de dependència, però
lleven recursos contínuament. Als pressuposts generals de
l’Estat ja duim 283 milions que hem deixat d’ingressar perquè
no mantenen els convenis, a la comunitat de les Illes Balears
són 5 milions d’euros manco per aquest concepte. Vostès han
baixat el 13% el nivell mínim i això suposa 1.370.000 euros,
aquest 13% menys del nivell mínim, és un càlcul fet només en
aquests darrers cinc mesos. 

Per tant, no diguin que creuen en la dependència perquè
l’únic que fan és llevar recursos. És que els pressuposts de la
comunitat, la Fundació de la dependència té 1 milió manco que
l’any passat, això vol dir una decisió política de llevar 1 milió
d’euros a una fundació que ha de donar atenció a les persones
amb discapacitat i a les persones amb dependència. 

El pressupost de 2013 no du ni un euro per a la creació de
noves places residencials, ni tan sols per a la rehabilitació de les
places existents, que es podrien iniciar reformes a les
residències per poder adaptar els espais a més gent, que pugui
entrar més gent, és que hi ha 800 persones que estan en llista
d’espera per poder tenir una plaça residencial. 
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Això és el seu interès perquè funcioni la Llei de
dependència? És ver que la Llei de dependència és complicada
en la gestió perquè hi intervenen moltes administracions, però
la complicació no ha de ser un obstacle perquè nosaltres
tenguem una justificació i llevar els recursos.

Vostès no cobreixen la taxa de reposició de les places de la
dependència, en l’actualitat hi ha quasi 500 persones amb
dependència manco que l’any passat, això significa que vostès
estalvien doblers de les persones que van deixant les places
buides de la dependència, les persones que van morint per raó
de la seva situació de dependència o d’edat. 

Per tant, quan un creu, quan una institució creu en la
dependència el que fa és posar-hi recursos i no deixar que vagi
morint poc a poc, i que vagi quedant en mans de la iniciativa
privada un servei que ha de ser públic.

I la mostra la tenim aquests dies...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Vaig acabant. Només fer referència a la desaparició de
quatre llocs de treball a un centre de dia a Petra, que significa el
camí que ja s’ha iniciat i que cada dia va avançant en el
desmantellament de l’atenció a les persones amb dependència.
I també vull dir que està damunt la taula la negociació de les
amortitzacions de les places de la Fundació a la dependència,
això vol dir que hi haurà acomiadaments, com ha dit la Sra.
Santiago, hi haurà acomiadaments. Nosaltres demanam que es
mantenguin totes les places de la dependència, que no
s’acomiadi ningú i que, si realment creuen en la dependència,
que dotin de recursos perquè si no, no podem dir que estan a
favor de la dependència, perquè no seria ver.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. S’acceptaria la votació
separada dels dos punts?

Procedirem idò a votar el primer punt d’aquesta proposició
no de llei.

Vots a favor? Per assentiment, quedaria aprovat per
assentiment.

Passam a la votació del segon punt.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 6 vots a favor, 6 vots en contra, perdó. 

Per tant, quedaria rebutjat aquest segon punt.

2) Proposició no de llei RGE núm. 7953/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures per
lluitar contra l'augment de la pobresa i l'exclusió social.

Passam ara al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
7953/12, també del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
mesures per lluitar contra l’augment de la pobresa i l’exclusió
social. Per defensar-la té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Conxa
Obrador, per un temps, com sap, de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El mercat laboral ha entrat,
ja ho sabem tots, en una fase de depressió profunda. La darrera
enquesta de població activa confirma que l’any passat es
perderen 850.000 llocs de feina, que el nombre d’aturats arriba
ja a 5.900.000 persones i que la taxa d’atur se situa en el 26%.
És alarmant la destrucció d’ocupació, la més important des de
l’inici de la crisi, que ha perdut més de 176.000 persones en el
darrer trimestre, són persones que es retiren del mercat laboral
o se’n van d’Espanya perquè han perdut l’esperança de trobar
una feina.

Les projeccions d’ocupació i atur per al 2013 no enregistren
millores, el Govern ja ha anunciat que probablement la taxa
d’atur d’aquest trimestre pujarà un punt fins al 27% i que podria
arribar fins i tot al 28%. La principal raó de preveure aquest
augment de l’atur és que els retalls de la despesa pública i
privada no han arribat encara a tocar fons i per tant, no es
descarta encara aplicar més ajustaments d’ocupació mitjançant
els mecanismes que atorga la reforma laboral.

A les Illes Balears segons les xifres d’APN de finals de
2012, un de cada cinc habitants de les illes es troba en situació
de pobresa; la població major de 65 anys és el colAlectiu més
vulnerable, amb una taxa de risc de pobresa superior al 25%,
seguida dels menors de 16 anys, amb un 24,2%, i és el grup
d’edat més afectat per la pobresa. Avui sortia publicat a un mitjà
de comunicació que els pensionistes de Balears tenen la pensió
sota la mitjana nacional. El 50% dels aturats no reben cap ajuda,
més de 59.000 persones. Hi ha més de 300 persones sense
sostre, i s’executen 18 desnonaments cada dia.

Són unes dades esgarrifoses, senyors diputats i senyores
diputades, i els efectes dramàtics d’aquesta situació es viuen
directament des dels serveis socials municipals, que és on
s’adrecen majoritàriament les persones i famílies afectades en
recerca d’ajuda, uns ajuntaments amb menys recursos que mai,
que no poden donar resposta a una demanda que va en augment
cada dia que passa. 

Malgrat aquesta dramàtica situació, el Partit Popular no sols
no ha estat capaç d’articular una resposta sinó tot el contrari.
Des del primer moment el Govern de Mariano Rajoy ha posat
en marxa una política de retalls i ajusts que estan provocant el
desmantellament dels serveis públics bàsics, el que agreuja la
situació de molts de ciutadans. Estan provocant no tan sols el
desmantellament dels serveis públics bàsics, sinó que també
estan generant la por i la incertesa entre els ciutadans. El Partit
Popular va començar la reforma laboral, va continuar amb la
pujada d’imposts, i va reduir el pressupost d’educació, sanitat
i dependència de tal manera que han sentenciat la seva viabilitat,
i la igualtat i la cohesió social entre tots els ciutadans.
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Mentre es retalla en allò social, el govern del Partit Popular
s’ha dirigit a satisfer les necessitats dels mercats i de les entitats
financeres. Com ho ha fet? El pressupost del Ministeri de
Sanitat disminueix respecte de l’any 2012 en 121 milions, el
20% manco; en el capítol 4, de transferències, destinat
bàsicament a cofinançar les comunitats autònomes,
corporacions locals, famílies i institucions i organitzacions
sense ànim de lucre, té una reducció de 107 milions, el 30,9%
manco que l’any passat. Quant a l’evolució del pla concertat
dels serveis socials bàsics, constatam una enorme disminució
dels recursos pressupostaris, que ha passat de tenir 99 milions
l’any 2002 a 30 milions per al 2013, una diferència de 69
milions manco en cinc anys, una retallada que minva l’atenció
bàsica dels ajuntaments destinada a colAlectius més vulnerables,
en uns moments en què aquesta demanda ha augmentat un 30%.

La dotació prevista en els pressuposts generals de l’Estat del
Pla concertat per Balears representa l’1,9% de tot el pressupost,
i és la segona comunitat pitjor finançada. La dotació del
programa que es destina a l’atenció a la infància i a les famílies
es redueix un 17,32%, que s’ha de sumar al 42,6% del 2012.
Amb aquests retalls no es podrà desenvolupar el nou pla
estratègic d’infància i adolescència, que té el principal objectiu
de lluitar contra la pobresa infantil i no té dotació
pressupostària. Igual que passa amb el nou pla integral de suport
a la família, que té zero euros de dotació.

Els socialistes pensam que per lluitar contra la pobresa i
l’exclusió social és imprescindible recuperar la dotació del pla
concertat que teníem l’any 2012. És imprescindible recuperar
les polítiques de suport a la infància i a les famílies, un
programa que s’ha retallat el 53% respecte del 2011. També és
imprescindible evitar el desmantellament del sistema per a
l’autonomia i l’atenció a la dependència, i recuperar el nivell
concertat. 

També és imprescindible crear de manera conjuntural un
fons estatal d’emergència de 1.000 milions d’euros que
beneficiaria més de mig milió de famílies i que donaria feina a
30.000 professionals de serveis socials. La distribució d’aquest
fons de 1.000 milions d’euros quedaria de la següent manera:
400 milions d’euros per als ajuntaments i les seves xarxes de
serveis socials; en aquest sentit els 400 milions més per als
ajuntaments suposarien multiplicar per més de 4 els 84 milions
del pla concertat per a serveis socials que tenien els ajuntaments
l’any 2011, en lloc de reduir-lo als 30 milions previstos en el
2013. També es donarien 400 milions per a les comunitats
autònomes i les rendes mínimes d’inserció social, el que
permetria augmentar el nombre de beneficiaris en més de
83.000 persones. 200 milions anirien per a les entitats no
lucratives del tercer sector, el doble del que estan rebent ara,
gràcies a una convocatòria extraordinària per a programes
d’integració laboral i lluita contra la pobresa. 

Nosaltres pensam que han de ser els ajuntaments i les
comunitats autònomes mitjançant els seus serveis socials, com
les institucions més properes a la ciutadania, els que rebin i
gestionin els doblers d’aquest nou fons d’ajuda que proposam,
i que ha de tenir un caràcter conjuntural mentre dura la crisi.
Creim que ni els pressuposts municipals ni els pressuposts dels
consells no són suficient per donar resposta a l’augment de
demandes socials. 

Si la resposta del Consell de Mallorca és la de dotar d’un
fons de 500.000 euros provinents de la partida destinada a la
renda mínima nosaltres ja vàrem manifestar i volem seguir
manifestant que no compartim aquesta decisió. El grup de
consellers socialistes del Consell de Mallorca ja va expressar
que s’havia de crear un fons específic destinat a les famílies
desnonades que no anés en detriment de la partida destinada a
la renda mínima. Per això és necessària la creació d’aquest fons
especial d’emergència de 1.000 milions d’euros, destinat tant als
ajuntaments com a les comunitats i a les entitats del tercer
sector. 

Fins ara les mesures adoptades pel Govern de l’Estat han
anat encaminades a donar satisfacció a les necessitats del
mercat, de les entitats financeres. Si hem pogut donar 60.000
milions a la banca, per què no podem disposar de 1.000 milions
per rescatar les persones? 

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Socialista va
presentar la següent proposició no de llei: El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de l’Estat a crear un fons estatal
d’emergència per a les famílies en situació de pobresa i exclusió
social, amb una dotació total per al 2013 de 1.000 milions
d’euros.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. Passam al torn de fixació de
posicions, i pel Grup Parlamentari MÉS té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Fina Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. El nostre Grup Parlamentari MÉS
donarà suport a aquesta iniciativa parlamentària perquè és una
proposta que, entre d’altres, dóna cobertura o cobreix un dels
objectius que ha de tenir qualsevol govern, que és cobrir les
necessitats bàsiques de la població. Això ha de ser l’objectiu
principal de qualsevol govern, cobrir les necessitats bàsiques de
la població.

Això habitualment es fa mitjançant el treball, per això és tan
important que els estats estiguin activant l’economia, controlant
l’economia, i, el que dèiem abans, que part d’aquesta economia
sigui per facilitar una igualtat d’oportunitats entre els ciutadans.
Però quan el treball no hi és, quan el treball comença a ser un bé
escàs, quan aquesta activitat econòmica no es realitza, el que
està clar és que qualsevol govern ha d’intentar, com a mínim
intentar, cobrir les necessitats bàsiques de la població.
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Aquesta política obsessionada amb el dèficit és una política
que està duent patiment. Jo ja utilitzaré el nom d’altres
economistes perquè el Partit Popular no ens digui que som
persones obstinades. Paul Krugman, que és un economista
premi Nobel, que ha estat una persona que ha ajudat presidents
demòcrates d’Estats Units, vull dir que estam parlant d’una
persona de centre, no estam parlant d’un radical del 15M, ja
demana que una economia tan deprimida com l’actual necessita
més despesa pública i no manco, i quan deim més despesa
pública no només ens referim a serveis socials, ens referim a
invertir en indústria, a invertir en comerç, perquè es generin
llocs de feina, que és la principal forma de cobrir les necessitats
i d’autonomia d’una persona. El Japó va estar 15 anys, 15 anys!,
incentivant a través de doblers públics la seva indústria dels
cotxes, i ara són per tot el món i han generat llocs de feina. No
només són els serveis socials, no només és sanitat, no només
educació; la inversió també s’ha de fer en indústria, en comerç,
en agricultura, per generar aquests llocs de feina.

L’octubre d’aquest any el Fons Monetari Internacional
admet que es va subestimar l’import d’austeritat, i diu que va
tenir uns efectes negatius sobre l’economia no previstos en
temes de com implicaria o com afectaria als llocs de feina, i
com afectaria al consum privat, que no es mou i no genera
economia. Estam basats, tenim un model capitalista que es basa
en el consum; si no hi ha consum no hi ha activitat econòmica;
si no hi ha activitat econòmica els estats no ingressen; si no hi
ha ingressos els estats han de retallar. Si els estats retallen
generen més atur, i aquesta roda, que fa cinc anys que hi som,
no són capaços els governs de dretes d’Europa, i en aquest cas
concret d’Espanya, de rompre aquesta roda. Però ja són diversos
economistes. He comentat Krugman; Stiglitz, que també és
premi Nobel d’economia; el Sr. Joon Chang, que es defineix
com un economista capitalista humanitari, perquè no quedi
dubte que és capitalista, també està demanant més inversió
pública.

Però és curiós que la inversió pública que s’ha fet
exclusivament, mentre estan patint moltes persones, sigui...,
aquesta política keynesiana sigui amb els bancs. S’ha fet una
despesa pública amb els bancs i s’han injectat doblers públics
per mantenir els mercats financers sense precedents. No són
60.000 milions, Sra. Obrador, són 234.000 milions, 234.000
milions el que ha fet l’Estat espanyol a la banca, al marge dels
45 o 60.000 milions que vendran d’Europa. D’aquests 234.000
milions, 115.000 directament de l’Estat espanyol, i 119.000
indirectament a través d’avals. Això ha estat la inversió pública,
això és política keynesiana, això és política en inversió pública,
però en lloc de fer-la per activar l’economia, per activar la
indústria, els comerços i tal, ho han hagut de fer per la mala
gestió dels bancs.

Les conseqüències d’això són més empobriment i més
patiment. El Consell Econòmic i Social de l’Estat diu que hi ha
422.000 llars que viuen de les pensions dels padrins; ens
acostam als 6 milions d’aturats; el 50% de la població de joves
està aturada; a les Balears en un any ha crescut la taxa en un
5,20% la població jove en atur. Hi ha 144.000 aturats, 70.000 no
cobren cap tipus de prestació econòmica, 61.000 són de llarga
durada, els contractes indefinits pràcticament han desaparegut.
La població immigrant de nacionalitat espanyola, ja no dic
l’altra, que se’n va, ha crescut; si l’1 del 5 del 2011 hi havia
15.000 persones fora, a 1 de l’1 del 2013 hi ha 17.614 persones.

La població jove està emigrant perquè aquí no troba llocs de
feina.

Si generam persones excloses, que és el que estam fent ara,
que generam exclosos, generam aturats, generam gent que no té
cap ingrés, generam gent que ha de viure d’una pensió que està
per davall de la mitjana, si generam exclosos del sistema no hi
haurà gent que defensi aquest sistema i ens passarà com a Itàlia,
que una candidatura que ha estat triada per Facebook, a través
de..., bé a través del Facebook i a través de..., com si es triassin
actors, ha aconseguit el 20% dels vots. Si això no ens alarma a
tots els partits polítics, no sé què ens pot alarmar. Si generam
exclosos no tendrem gent que defensi el sistema, no tendrem
gent, perquè si la gent no aconsegueix ni educació, ni sanitat, ni
serveis socials, ni treball, ni res, ni cap ajuda, no hi haurà ningú
que defensi aquest sistema, i allò d’Itàlia ens hauria de
preocupar.

Per tant nosaltres defensarem això, perquè pensam que la
proposta de 1.000 milions és una proposta assenyada, sobretot
veient el que han donat als bancs, que poden anar directament
a cobrir necessitats bàsiques de la població; ens pareix la millor
proposta de les tres, ens pareix la millor aquesta proposta que
garantir una renda bàsica de població: la gent que no té feina ha
de tenir un mínim d’ingressos per cobrir les seves necessitats;
això farà que pugui pagar el seu lloguer, pugui negociar amb la
banca que li mantengui la hipoteca més baixa durant més anys,
podrà anar a comprar, podrà mantenir mínimament l’economia.
Aquests 1.000 milions no són un forat negre, aquests 1.000
milions activen l’economia, tornen al comerç, tornen al banc.
Per tant... 

En canvi d’aquests 234.000 milions a la banca encara no
s’ha vist res; no s’estan donant préstecs als comerços, no
s’estant donant préstecs a la petita indústria, es treu més gent al
carrer, no ha servit perquè les plantilles dels bancs es
mantenguin... Per què ha servit?, simplement perquè amb
aquesta economia especulativa que han realitzat els bancs no
perdin els que més tenen, perquè ha estat realment així.

Per tant sabem que aquests tipus de solucions no resoldran
la crisi, la crisi ve per unes altres vies, regular la banca, una
economia productiva davant una economia especulativa, moltes
altres mesures, lluita contra el frau fiscal, invertir en economia
de proximitat, repartiment de la feina, no el que està passant fins
ara, que és que qui més té feina més feina li fan fer...
Necessitam repartir la feina, la feina és un bé escàs, i les
polítiques del Partit Popular són que qui més feina té faci més
feina. Frau fiscal, un banc central com toca... Però mentre
aquesta crisi no es resolgui el que no podem tenir és la gent que
depengui per menjar, que depengui per menjar, de la caritat i la
beneficència individual de les persones. Això no és un estat
social, això no és un estat democràtic.

Cobrir les necessitats bàsiques de la població ha de ser el
primer objectiu de qualsevol govern democràtic. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. I finalment, pel Grup
Parlamentari Popular, té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Antònia Vallès, també per un temps de deu minuts.

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vull dir en primer lloc, perquè
quedi clar i quedi constància, que si hi ha qualque cosa que
preocupi a aquest govern i al nostre grup parlamentari en
especial és l’augment de la pobresa i l’exclusió social.

La crisi ha augmentat indiscriminadament. Hi ha cada pic
més gent a l’atur i ha fet que tots siguem més pobres, del primer
fins al darrer. Cada pic és més difícil arribar a final de mes i
moltes famílies ja ni això, estan en vertadera situació de
necessitat. 

La nostra prioritat són i continuaran essent els problemes de
les persones, dels que més ho necessiten, dels més vulnerables,
i ens trobaran sempre al seu costat. I ho hem demostrat
augmentant a màxims històrics la partida de la dependència, la
partida destinada al Pla de prestacions bàsiques, la partida per
a la renda mínima d’inserció consolidant-la en els pressuposts.
Això jo crec que és apostar per les persones. 

El Partit Popular pressuposta aquest any 25 milions més per
a assumptes socials que els que vostès pressupostaren en el
2010, en un any en què augmentaren en més de 30.000 les
persones per davall del llindar de la pobresa. Vostès baixaren els
pressuposts, no nosaltres. El seus darrers pressuposts varen ser
de 94,8 milions, i varen ser vostès que reduïren en 4 milions;
nosaltres, contràriament, els hem augmentat en 25 milions. I si
parlam del Govern central hem de destacar que el 63% dels
pressuposts generals es dediquen a despesa social. Ara no ens
diguin que no passam pena, que no invertim en allò social. 

Que a vegades no basta? No, també és ver, de cada pic per
desgràcia hi ha més gent amb necessitats i els doblers que tenim
no ens basten per a tot. S’haurien de demanar vostès quines
mesures prengueren quan tota aquesta situació es desbordava,
quines? Baixar el pressupost, gastar sense mirament. No feren
res, al revés. A mi em sap greu tornar-ho a dir un pic i un altre,
però és que la situació que vivim ens ve d’una herència, tant si
ens agrada com si no. 16.000 milions de deute del Sistema
Nacional de Salut amb els proveïdors, a Balears eren 800
milions. Ni els més de 1.000 milions de deute que va acumular
l’IMSERSO en Seguretat Social per quotes no pagades de
cuidadors no professionals; ni la marginació en què varen deixar
els serveis socials. Senyors, deixaren l’estat del benestar en
fallida.

Si vostès haguessin pagat el que gestionaven la situació no
seria tan crítica, només havien de pagar el que contractaven.
Però no, el que feren va ser endeutar-se fins a màxims històrics.
I aquest govern, quan va entrar a governar, es va trobar amb
manifestacions de gent que reclamava el que se’ls devia, però
no eren ells que havien generat aquest deute, eren vostès. Fa bon
governar comanar sense pagar. Jo crec que feien comptes pagar,
no diria que no, però en quin temps? 

I ha estat aquest govern que ha pres mesures. Amb el fons de
liquiditat autonòmic ajudaren a fer front a molts deutes que tant
govern com ajuntaments teníem amb els proveïdors, i molts
d’ells eren amb els serveis socials, no ho oblidin, i jo els puc
posar un cas ben clar, que a l’Ajuntament de Sencelles, del qual
jo som regidora, el regidor d’Hisenda, a aquell alAlot cada dia hi
anaven els proveïdors, gent que té família al darrere, a demanar
uns doblers que l’ajuntament no tenia i no podia pagar. Aquell
alAlot, com que en els pobles ens coneixem tots, ho passava molt
malament. Amb aquest fons, és veritat que ara es duen els
doblers als bancs, però almanco els proveïdors han pogut viure.
Aquestes famílies a les quals feia anys que se’ls devien doblers,
aquestes famílies han cobrat. 

El que ha pres mesures contra els desnonaments també ha
estat aquest govern, ens agradaran més o ens agradaran menys,
seran suficients o no seran suficients, però qualque cosa s’ha fet.
Quan vostès governaven també n’hi havia de desnonaments i
què feren? Jo no ho sé.

També hem reformat la Llei de dependència per fer-la més
sostenible i que arribi als més necessitats. Les pensions més
baixes, les rendes de reinserció i per primera vegada els aturats
de llarga durada no hauran de pagar res quan vagin a la
farmàcia. També les pensions augmenten un 1% totes.
Augmenta un 23% per pagar pensions no contributives i 27
milions també es destinaran a ocupació juvenil. Tots sabem que
si hi ha feina és la millor manera per sortir de tot això. I 125
milions per a entitats del tercer sector, el 35% per a tots els que
estan al costat dels grups més vulnerables i fent una labor molt
important per arribar allà on l’administració no arriba. Des
d’aquí els voldria donar les gràcies i reconèixer la seva feina.
Hem de dir que Creu Roja rebrà més de 36 milions d’euros i
Càritas més de 20 milions.

Per això no ens diguin que no prenem mesures, tant el
pressupost de la comunitat com el del Govern central destinen
més de la meitat d’aquest a l’estat del benestar. Es fa tot el
possible per ajudar a la gent que més ho necessita i no hi
manquen ni esforços ni interessos. És ver que venint d’una
situació com la que teníem, amb el dèficit disparat, primer de tot
de vegades s’han de tornar posar les coses a lloc, és a dir, s’han
de tornar racionalitzar el deute i una vegada que s’ha aconseguir
reduir el dèficit a nivell de 2007, per ventura l’any que ve sí se
podran destinar més doblers a serveis socials. Seria millor que
trobassin feina i des d’aquí impulsarem això. Sabem que tot
aquest esforç que realitzam no és suficient i no són tampoc allò
que ens agradaria, però en aquest moment és allò que és
possible.
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Per això votarem en contra d’aquesta proposició. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Vallès. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions el grup proposant? Té la paraula la Sra. Obrador
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sra.
Santiago pel seu suport i per compartir amb nosaltres aquesta
iniciativa. A la portaveu del Partit Popular li he de dir que, com
que ha començat dient que li preocupava molt la crisi, si li
preocupa la crisi, s’ha d’ocupar de la crisi d’una manera
efectiva, no val dir em preocupa i no actuar. Avui la pobresa és
molt més intensa, més extensa i més crònica que fa un any.
Segons les dades que tenim hi ha quasi 6 milions d’aturats. El
nombre de llars de famílies amb nins i amb tots els seus
membres a l’atur ha augmentat aquests tres darrers anys un
120%, un 120%, això fa que més del 25% de nins del nostre
país pateixen desnutrició en aquests moments, desnutrició en un
país que es refereix a si mateix com l'economia que està al desè
lloc de les potències mundials. Com podem permetre que la
nostra economia tengui un 25% de nins amb desnutrició? Això
és una realitat, això és el que han de mirar i han de veure, no
mirar pel retrovisor i veure el passat. Han de mirar el present,
perquè vostès s’han passat quinze mesos mirant enrere. Són
incapaços de conèixer la realitat d’aquest país, és que han
d’actuar ja. És immoral que vostè faci referència a l’herència
per debatre el tema de la pobresa, és immoral! Quina culpa
tenen les persones que pateixen fam, que no poden pagar el
llum, que no poden pagar el lloguer, quina culpa tenen de
l’herència. Aquest és un debat que no es pot plantejar en temes
d’herència, de cap de les maneres, és immoral! Estam parlant de
persones pobres, de nins amb desnutrició i no vengui a parlar-
me d’herències, per favor!

Li volia dir que vostè ha fet referència a les partides que han
pujat dels pressuposts del 2013. Miri, si vostès han pujat les
partides de les rendes bàsiques i per als ajuntaments ha estat per
les esmenes de l’oposició, ha estat únicament per la pressió de
l’oposició que han admès pujar aquestes partides, perquè si no
... 

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... clar, és que vostès ni tan sols en varen presentar cap, al
Consell de Mallorca els vàrem dir que pujassin les rendes
mínimes. El Consell de Mallorca va aprovar per unanimitat una
esmena, els seus mateixos, i vostès ni cas, perquè en el seu
pressupost no varen contemplar inicialment pujar aquestes
partides. Per tant, no digui que han pujat les partides de la renda
bàsica i ajuntaments. A dependència ha pujat perquè han pujat
la nòmina de dependència, perquè s’havia quedat tan curta que
contínuament havien de fer modificacions de crèdit per poder
pagar la nòmina i fins i tot els faltaran doblers per poder arribar
a pagar-ho tot. O sigui, que no digui que han augmentat la
dependència perquè l’han augmentada, però queden curts.

Miri, la nostra proposta és dotar en 1.000 milions d’euros en
un moment dramàtic que estan vivint d’una manera única,
conjuntural. és cert, avui el Banc d’Espanya diu que preveu que
les mesures d’austeritat i de no creixement adoptades pel
Govern, continuaran destruint ocupació fins el 2018, el Banc
d’Espanya, no ho diu el Partit Socialista. Un informe que ha
sortit publicat avui. El Fons Monetari Internacional admet ara
la seva errada a donar suport a l’increment d’imposts en temps
de crisi i arriba a multiplicar per 50 l’impacte negatiu de la
pressió fiscal, per cada euro de retall, l’economia endarrereix
1,5 euros. I vostès què fan? Aproven nous imposts ambientals,
que l’únic que fan serà pujar el preu de la llet i pujar el preu de
l’aigua. Si les famílies no tenien dificultats, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

...ara encara en tendran més.

Mantenim la nostra proposta perquè pensam que és
necessària, és una mesura urgent, és cert que no arreglarà el
problema de la pobresa estructural, però hem de posar les bases
per solucionar i per augmentar l’ocupació i crear riquesa, però
en aquests moments la proposta de crear un fons estatal de
1.000 milions d’euros em sembla urgent i necessari. És suficient
un fons?, no. És necessari un fons?, sí. És urgent un fons?, sí.
Tendrà el suport del Partit Popular?, malauradament hem de dir
que no.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador.

Passam a la votació de la Proposició no de llei RGE núm.
7953/12.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 6.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 7953/12.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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